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mlékünnepség megszerezésével tisz-
telgett névadója, a 90 éve született 
birkózó olimpiai bajnok emléke 

előtt a Hajdúnánási Hódos Imre Után-
pótlás és Diák Sportegyesület január 
9-én délután.

A Hódos Imre Sportegyesület emlékün-
nepség szervezésével tisztelgett január 
9-én a névadó olimpikon 90. születésnap-
ja alkalmából. A rendezvény díszvendégei 
voltak dr. Jakabházyné Mező Mária a 
Magyar Olimpiai Akadémia tiszteletbeli 
főtitkára, Deák Bárdos Mihály többszö-
rös magyar, és Európa-bajnok birkózó, 
valamint Mester Lajos a Hajdú-Bihar 
Megyei Birkózó Szövetség elnöke, Hódos 
Imre tanítványa. Az ünnepségre az egye-
sület előzetesen rajzpályázatot hirdetett 
az olimpia, a birkózás, a sport témakör-

ében, melyre 70 rajz érkezett a városból. 
Az alkotások fantázia és érzelem dúsak, jó 
részük témájában és részleteiben kidolgo-
zott értékes munkák voltak. 

A rendezvény egy kiállítás megnyitásá-
val vette kezdetét, ahol Hódos Imre em-

léktárgyai és a 18 magyar birkózó olimpiai 
bajnok volt megtekinthető. Ezt követen 
ügyességi és szellemi vetélkedő várta a diá-
kokat, óvodás kortól középiskolás korig, 
amelyre hét csapat 24 versenyzővel ne-
vezett. A szellemi vetélkedő Hódos Imre 
életpályájáról szóló tesztkérdések, fejtörők 
megoldásából állt és ehhez párosult a játé-
kos ügyességi verseny. A gyerekek reme-
kül szórakoztak. 

Mindezek folytatása volt az az emlék-
ünnepség, ahol dr. Kiss József a Hódos 
Imre Sportegyesület elnöke mondta el 
gondolatait Hódos Imre kapcsán, majd 
felidézték az emlékezetes 1952-es helsin-
ki olimpiának azt a drámai mérkőzését, 
amelyen a pontozásos vereség az olimpiai 
aranyat jelentette Hódos Imrének. 

Ezt követően Deák Bárdos Mihály 
beszélt a birkózásban szerzett gazdag él-
ményanyagáról, dr. Jakabházyné Mező 
Mária az olimpiai mozgalomról és annak 
fontosságáról, Mester Lajos Hódos Imre 
tanítványaként a Bajnokhoz kötődő kap-
csolatáról. A rendezvény Hódos Imre em-
léktáblájának megkoszorúzásával zárult. 

A gyepszéltől az olimpiai aranyig – 
életút dióhéjban

Hódos Imre olimpiai birkózó bajnok, 
edző, nemzetközi bíró 1928. január 10-
én született Hajdúnánáson. Nevezték 

sportága akrobatájának, 
sporttársi és baráti kör-
ben csak egyszerűen 
Csitának, a sport nagy-
követének. A rendkí-
vül tehetséges Hódos 
tizenkilenc évesen má-
sodik lett a főiskolai 
világbajnokságon, hat 
magyar bajnokságot 
nyert, 1952 és 1957 
között itthon csak egy alkalommal nem 
ő győzött. 1952-ben került be a kötött-
fogású birkózó válogatottba, s még abban 
az évben aranyérmet nyert élete első olim-
piáján Helsinkiben. A következő évben a 
világbajnokságon második, az 1956-os 
melbourne-i olimpián negyedik helyen 
végzett. Visszavonulása után sem szakadt 
el sportágától, szívügye volt a bírásko-
dás, nemzetközi versenyeken is zsűrizett, 
1988-ban megkapta a FILA érdemrend 
arany fokozatát.

Hódos Imre igazi univerzális sportoló 
volt, tornászként ismerkedett meg a sport-
tal (alapképzettségének, főként rugalmas-
ságának és hajlékonyságának később hasz-
nát vette a szőnyegen is), de egyik edzője 
javasolta, hogy nézzen le a birkózók edzé-
sére. Innen pedig már nem volt visszaút, 
hiszen néhány perc alatt kiderült, hogy 
egy igazi őstehetséget nyert a sportág. 

Hódos Imre életének és sportpályafutá-
sának jelentős részét, Debrecenben, illetve 
Hajdú-Bihar megyében töltötte, olimpiai 
aranyérmét mégis egy fővárosi klub színei-
ben szerezte. Azokban az években – ekkor 
1949-et mutatott a naptár – nem sok vá-
lasztási lehetősége volt egy 21 éves vidéki 
birkózónak, ha egy fővárosi nagyegye-
sület, jelesül a jó nevű Budapesti Bástya 
„csábította”. 

Helsinkiben hosszú út vezetett a kötött-
fogásúak légsúlyú versenyének megnye-
réséig, hiszen hihetetlenül erős mezőny 
gyűlt össze 57 kilogrammban, ahol edzője 
Matura Mihály taktikai utasítását követve 
pontozásos vereséget szenvedett, így ke-
rült nyakába az olimpiai arany. 

A mindig jó kedélyű, nánási � ú ott volt 
az 1956-os melbourne-i olimpián is, ahol 
negyedik lett, s közben az ’53-as nápolyi 
vb-n begyűjtötte az ezüstérmet. Vissza-
vonulása után sem szakadt el sportágá-
tól, Debrecenben, és szerte Hajdú-Bihar 
megyében nevelte a tehetségeket, míg 
versenybíróként is eljutott több olimpiá-
ra, munkásságát a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség (FILA) legmagasabb kitünteté-
sével, az Aranysíppal ismerte el. 

Egy egykori hangfelvételen a riporter 
kérdésre, nevezetesen, hogy minek kö-
szönheti a sikereit, csak ennyit mondott: 
„a hajdú konokság segített ebben”.

Hódos Imre halála előtt néhány hónap-
pal az alábbiakat üzente szülővárosa � a-
taljainak. „Üzenem: merjenek sportolni 
sokat és rendszeresen. Sem a gyepszélen, 
sem az iskolaudvaron nem voltam a leg-
ügyesebb, vagy a legerősebb. Tehát nincs a 
homlokunkra írva: mivé válhatunk.”

Belőle olimpikon vált, elismert sport-
szakember, akire tisztelettel néz föl és pél-
dának tekintenek nagyon sokan. 
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A díszvendégek: Mester Lajos, Deák Bárdos Mihály és Jakabházyné Mező Mária

Helsinki, 1952. Hódos az olimpiai dobogó 
legfelső fokán
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I. Öntözési vízigény felmérés 
2017. október 17-én megjelent az Ön-
tözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról 
szóló 1744/2017. (X.17.) Korm határo-
zat. A stratégia célja a jelenlegi 80 ezer 
hektáros öntözött terület minimum 300 
ezer hektárra történő növelése, elsősorban 
felszíni vízkészletek felhasználásával, a 
felszín alatti vízkészlet igénybe vételének 
minimalizálása és a víztakarékos öntözési 
technológiák alkalmazása mellett. A stra-
tégia részeként a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara vállalta, hogy az öntözésfejlesz-
tés megvalósítása szempontjából reális 
területeken újra felméri a vízigényeket, 
hiszen a kamara számára fontos célkitű-
zés a klímaváltozás hatásaival szembeni 
kitettség csökkentése, a termelés és a mi-
nőség stabilizálása, valamint hazánk öntö-
zött területeinek növelése. 

Hajdú-Bihar megye az öntözhetőség 
szempontjából is kiemelkedően jó adott-
ságokkal rendelkezik, így a megye terü-
letének 2/3-a, illetve több mint 12 000 
gazdálkodó kerül a felmérésbe bevonásra 
a megyében.

A felmérés a falugazdászok közre-
működésével valósul meg 2017. január 
31-ig, akik az öntözőrendszerek hatáste-
rületén gazdálkodást végző termelőkkel 
közösen töltik ki az erre a célra készült 
internetes adatrögzítő felületet, a 2017. 
évi EK kezdő adatbázisát használva, a 
MePAR blokk, EK tábla poligon szintig. 
A kérdőívet tartalmazó elektronikus fe-
lület kitöltésével parcellaszinten látha-
tóvá válnak azok a területek, ahol valós 
igény mutatkozik az öntözésre.

Mindehhez elengedhetetlen a gazdál-
kodók közreműködése az adatrögzítő 
felület kitöltésével, amelyben a vála-
szok alapján meghatározhatóvá válnak 
a fejlesztési irányok, valamint az ehhez 
szükséges lépések kijelölése. Ez a felmé-
rés nem kötelezi semmire a nyilatkozót, 
a terület vízigénye válik ismertté, annak 
érdekében, hogy segítsük a fejlesztési irá-
nyok meghatározását. A felmérés során 
a falugazdászok egy hozzájáruló nyilat-
kozatot is kérnek a termelőktől, amely 
alapján a termelő adatai és parcelláinak 
elhelyezkedése felhasználhatóak lesznek a 
stratégiához. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
levélben értesítette a kijelölt gazdálko-
dókat a felmérésről. Kérjük, hogy a vá-
rakozási idő elkerülése érdekében a levél 
utolsó bekezdésében feltüntetett kijelölt 
falugazdásztól telefonos egyeztetés során 
kérjen időpontot, illetve a NAK falugaz-
dászai telefonon is keresni fogják a Haj-
dú-Bihar megyei érintett gazdálkodókat. 

1962-ben alakultunk, jelenleg 24 főt 
számlálunk sorainkban, de voltunk már 
44-en is. Nagyrészt nánási vagy innen el-
származott emberek bővítik a csapatot, de 
van görbeházi, sajószögedi, kálmánházi, 
böszörményi, sőt még bodrogkeresztúri 

tagunk is. Évente három alkalommal tar-
tunk taggyűlést, ahol meghallgatjuk a be-
számolókat, megtartjuk a gyűrűkiosztást, 
megbeszéljük, megtervezzük a kiállítá-
sokra való felkészüléseket, lehetőségeket. 
Több országos vagy területi versenyen 
hoztunk már el számos kiváló díjat, arat-
tunk szép sikereket. A legbüszkébbek ta-
lán a néhány éve Szikszón elért első díjra 
vagyunk – s mostani a másodikra –, ami 
egy sajnálatos műhiba miatt nem lett újra 
arany.

A 2017. évi versenyre 7 csapattal ne-
veztünk – csapatonként 30 galambbal. 
Sajnálatos módon azonban a joggal szigo-
rú pontozó zsűri 6 csapatból kizárt egy – 
egy galambot, egy úgynevezett „kezdődő 

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság mun-
katársa a polgárőrrel közösen tartott tájé-
koztatót időseknek 2018. január 12-én 
Polgáron. Az előadók az idősebb korosz-
tály � gyelmét az áldozattá válás elkerülé-
sének lehetőségeire hívták fel és a besur-
ranásos, illetve trükkös lopással, valamint 
a lakásbetöréssel, zseblopással és csalással 
kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsokkal 
szolgáltak nekik. A rendőr a balesetek 
megelőzése érdekében beszélgetett a részt-
vevőkkel a közlekedési szabályokról, a lát-
hatóság fontosságáról is.

Fogadják meg a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság tanácsait:
 Idegent soha ne engedjenek be az ott-

honukba!
 Téli tüzelőt csak ellenőrizhető cégtől 

vásároljanak, és minden esetben kérje-
nek számlát!

A NAK kéri tagjait, hogy minél na-
gyobb számban vegyenek részt a felmérés-
ben, hiszen az igények részletes megisme-
rése szükséges a hatékony öntözésfejlesztési 
irányok kialakításához. 

II. Őstermelői igazolvány
A falugazdász hálózat kiemelt feladata 
jelenleg az öntözővíz igény országos fel-
mérése. Ezért az őstermelői igazolvány 
érvényesítésével kapcsolatban tisztelettel 
megkérjük tagjainkat, hogy azok keressék 
a falugazdászokat, akik januárban szeret-
nének értékesíteni, de nincs érvényes be-
tétlapjuk. Kérjük, hogy akik rendelkeznek 
hatályos igazolvánnyal (plasztikkártya ala-
pú igazolvánnyal), de nem rendelkeznek 
érvényes betétlappal, és január hónapban 
nem terveznek értékesíteni, legyenek szí-
vesek februártól keressék a falugazdászo-
kat március 20-ig. Szíves megértésüket 
köszönjük.

III. Gazdálkodási napló
A gazdálkodóknak 2018. január 31-ig 
elektronikus úton kötelező Gazdálkodási 
Naplót beadni az alábbi jogcímek kap-
csán
 Agrár-Környezetgazdálkodási kifi zetés 

(2015. és 2016. évi pályázati felhívás 
szerinti)

 Ökológiai gazdálkodás támogatás
 NATURA 2000 mezőgazdasági terü-

leteknek nyújtott kompenzációs ki� ze-
tések

 kompenzációs ki� zetések a Természeti 
Hátránnyal Érintett Területeken

 vízvédelmi célú nem termelő beruhá-
zások: vízvédelmi és vizes élőhely létre-
hozása, fejlesztése

 élőhelyfejlesztési célú nem termelő be-
ruházások

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtott agrár-környezet-
gazdálkodási támogatások igénybe-
vételének részletes feltételeiről szóló 
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alap-
ján a környezetvédelmi célú gyeptele-
pítés célprogram.

IV. Növényvédelmi képzések
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Nö-
vényorvosi Kamara 2018 tél tavaszán a 
következő növényvédelmi továbbképzé-
seket szervezi:
 40 órás szakmérnök továbbképzés, 

2018. február 19–23.
 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam, 

2018. január 15–22.
 25 órás zöldkönyves továbbképzés (400 

órás mérlegraktár és növényvédőszer-
kezelő), 2018. január 22–24., 2018.
február 12–14.

 8 órás zöldkönyves továbbképzés, 
2018. február 12. 
T : 
4032 Debrecen, Füredi út 76. I. em./7.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 
8.30–12.00. Telefon: 06-70/433-4027
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Néhány éve írtunk városunk galambász egyesületéről, miszerint egy országos meg-
mérettetésen az I. díjat hozták el. Nemrégiben újra beneveztek a Szikszói Galamb 
és Kisállattenyésztők Országos Versenyére, s még annak dacára is a dobogó második 
fokán végeztek, hogy egy apró malőr szinte megpecsételte sorsukat. Kovács Miklóst a 
V150 Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület elnökét és sporttársait kérdezem a kissé 
kalandosra sikeredett versenyről.

talpfekély” nevezetű műhiba miatt. Ezt 
a hibát bizony bűnbánóan elismerjük, 
jogosnak tartjuk. Nagyon apró, alig ész-
revehető hiba, de hiba. Így azonban eleve 
hátránnyal indultunk, de ennek ellenére a 
dobogó második fokán végeztünk.

Az év végi, a művelődési központban 
megtartott kiállításon élvezet volt nézni, 
ahogy az óvodás gyerekek csillogó szem-
mel, önfeledt rajongással szemlélik a kis-
állatokat. Szerveztünk nekik egy bíráló 
segítségével galambsimogatást is (kör-
beállhatták, megérinthették a madarat) 
melynek szintén nagy sikere volt.

Szívesen megyünk egyébként – isko-
lákba, óvodákba – kiállítani galambokat, 
kisállatokat a gyerekek örömére ezentúl is, 
melyért nem várunk mást, csak köszönetet.

Az egyesületünk célja továbbra is a 
minél több régió vagy országos szintű 
versenyeken való részvétel s a minél több 
kiváló eredmény elérése.

Lejegyezte: Kócsi Imre

© Fotó: police.hu 
 Ingatlanjuk ajtaját, az udvari kaput 

mindig tartsák zárva még akkor is, ha az 
udvaron vagy a kertben tartózkodnak!

 Bankkártyájuk PIN kódját semmilyen 
körülmények között idegen részére ne 
tegyék hozzáférhetővé!

 Idegen személynek ne árulják el, ha 
egyedül élnek, vagy tartózkodnak in-
gatlanjukban!

 Közműszolgáltató túl� zetés esetén soha 
nem ad vissza készpénzt az ügyfélnek!

– police.hu –
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Egy időutazásra hívom a Kedves Olvasót. 
Mégpedig a hajdúk előtti Nánás idősza-
kába, annak is az utolsó évtizedeibe. Az 
1500-as évek második felében járunk. Az 
akkoriak, Európa népeivel együtt, még a 
Földet tekintették a világmindenség kö-
zéppontjának, s túl vagyunk már Ameri-
ka felfedezésén. Sőt, annak leigázásán is, 
hiszen ekkorra az Újvilág indiánjainak 
többségét kipusztították az európai beto-
lakodók, s Afrikából millió számra hur-
colták be a fekete rabszolgákat a kiirtott 
munkáskezek pótlására.

Mind eközben Európában útjára kel 
a reformáció, melynek fuvallata magyar 
földön a mohácsi csatavesztést (1526-ot) 
követően éreztette igazán hatását. Más-
fél évtized múltán három részre szakadt 
az ország, s a korábbi magyar haza keleti 
felében, az önálló Erdély területén külö-
nösen is szélesre nyílt az út a reformáció 
gondolatai előtt.

Itt, az egykori jobbágyfaluban, a közép-
kori pusztítások után éledező Nánáson is, 
melynek lélekszáma ebben az időben ezer 
fő körül mozoghatott. A 16. század dere-
kán még valamennyien katolikusok voltak. 
Egyházi adóikat az egri káptalanságnak 
� zették. Templomuk, amely baj esetén 
menedékül is szolgálhatott, a mai reformá-
tus templom helyén állt. Stílusát tekintve 
román jellegű, azaz robusztus, zömök to-
ronnyal, keleti tájolással. A templombelső 
pedig bibliai témájú freskókat rejtett, fes-
tett szentképekkel, díszes oltárral. Papju-
kat plébánus atyának szólították, s a ha-
rangok hívó szavára a latin liturgiai nyelvű 
szentmisén vettek részt.

Ám az önálló Erdély létrejöttével új 
birtokosa is lett a településnek. Előbb 
I. János király (Szapolyai János), majd � a, 
II. János, azaz János Zsigmond. Az utób-
bi országában pedig egyre szabadabban 
terjedt a reformáció szelleme. A Tiszántúl 
zömmel reformátussá vált. 1562-re Deb-
recen is, melynek szellemi kisugárzása 
természetesen elért nánásig is. Ezekben az 
években itt is gyökeret vertek az új esz-
mék, s a plébánus úr tanítóként, prédiká-
torként vezette egyházközségét az új hit 
felé. A szentmise liturgiai nyelvét felvál-
totta a magyar nyelv. Innen van, hogy a 
reformátusokat magyaroknak kezdték ne-
vezni, magyar vallásúnak. Aki református 
lett, arra azt mondták: magyar, de temp-
lomaikra is ráragasztották ezt a jelzőt.

1567-ben a debreceni zsinaton már 17 
esperesség képviseltette magát, köztük a 
böszörményi, amelyhez Nánás is tarto-
zott. Ezen az eseményen településünket 
Nánási Gergely plébánusból lett, koráb-
ban katolikus papnak felszentelt prédiká-
tor képviselte. Itt hallhatott többek között 
az oktatás jelentőségéről, ahol határozatba 
foglalták, hogy „minden reformáta ekklési-
ában állíttassék fel oskola, ahol a pap, mint 
tanító ideje nagy részét a gyermekek tanítá-
sára köteles fordítani”. Ez az óriási jelentő-

Először vettünk részt német nyelvű levele-
ző versenyen. Az osztályunkból két csapa-
tot alkottunk és nekivágtunk. A verseny 
témája az ősz és az ahhoz kapcsolódó fo-
galmak, szokások voltak. A legjobb ered-
mény érdekében hétvégén is összejöttünk, 
teljesítettük az egyéni és csoportos felada-
tokat is! Vágtunk, festettünk, ragasztot-
tunk, szótárt használtunk, ötleteket gyűj-
töttünk. Emlékezetes Márton napunk 
volt…! Kitörő örömmel fogadtuk az 
eredményeket, nemcsak nekünk, de Erika 
néninek is meglepetés karácsonyi ajándék 

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet értelmé-
ben 2018. február 28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), amennyiben azok tartási helye Haj-
dúnánás város közigazgatási területén van, nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan kezdett méhészkedést nyilvántartásba vétel végett a 
tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül szintén be kell jelenteni. A bejelentéshez 
nyomtatványt Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján 
igényelhetőek. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2018. január 8-án rendezte meg a balmaz-
újvárosi Veres Péter Kulturális Központ 
névadójuk, a 121 évvel ezelőtt született 
népi író emlékére a Veres Péter Megyei 
Vers- és Prózamondó Versenyt.

Nevezni két művel lehetett, melyek 
egyikét Veres Péter versei és írásai közül 
választhatták a versenyzők, a másik pedig 
egy szabadon választott XX. századi népi 
író tollából való volt. Tanulóink második 
műként Sinka István és Erdélyi József köl-
teményeit tolmácsolták.

Iskolánkat öt tehetséges hatodik A és B 
osztályos tanuló (Hallgató Dániel, Horvá-
th Dorina, Horváth Hanna, Tóth Hanna, 
Tóth Panna) képviselte, akik kiemelkedő-
en mondták el mély tartalmú verseiket, 
elnyerve a zsűri megkülönböztetett � gyel-
mét és elismerő értékelő szavait.

A versenyre öt település iskoláiból ér-
keztek az irodalombarátok, akik igényes 
előadásukkal méltóképp emlékeztek a vá-
ros szülötte, Kossuth díjas íróra. A zsűri, 
valamint a szervezők egyaránt köszönetü-
ket fejezték ki a versenyzőknek és felkészí-

ségű felismerés itt is megtette a hatását. 
Egészen bizonyos, hogy legkorábbi isko-
lánk ekkor vetette meg lábát. A templomi 
liturgia rendje még nem tisztult le. Egyéb 
útmutatások hiányában „tapasztalásból” 
és mások példájából lehetett meríteni. 
A katolikus egyházközség gyülekezetté 
formálódott. A templom falain még ott 
voltak a festmények, az egykori katolikus 
titulust is (akinek tiszteletére a templo-
mot felszentelték) megtartották, sőt, a na-
gyobb szentek ünnepét is megülték, mi-
közben a torony csúcsáról már hiányzott 
a kereszt. Még fenn maradt a fülbe gyónás 
szokása, s a prédikátornak ekkor még fe-
hér ruhában (az albában) kellett kiszolgál-
tatnia a szentségeket (sakramentumokat).

Éppen 450 éve, 1568. január 13-án, 
a tordai országgyűlésen kimondatott a 
vallásfelekezeti egyenlőség, s még ugyan-
ebben az évben eldöntetett, hogy a szen-
táldozáskor használt ostya és kovásztalan 
kenyér helyett „közönséges rendes kenyérrel 
kell az Úr Vatsorájában élni”. És szép las-
san „megtisztultak” a templomok a szent-
képektől és oltároktól is. Ezek keresztül 
vitele különben lassan haladt, hiszen az új 
hitre térteket erős szálak fűzték az egykori 
katolikus templombelsőhöz, mert annak 
berendezését, festményeit az ő és elődeik 
adományából állították. 

Aztán a 16. század utolsó éveiben, a há-
rom napos „sátoros” katolikus ünnepeket 
két naposra mérsékelték, s kezdett letisz-
tulni a protestáns liturgia szertartásrendje 
is, melynek kimunkálásán vidékünkön  a 
Túl a Tiszai Superintendentia püspöke,  
Méliusz Juhász Péter szorgoskodott.

Mindezek ismeretében azt mondhatjuk, 
hogy a 16. század második felében, köze-
lebbről 1568-ra, azaz 450 évvel ezelőtt Ná-
nás népe reformátussá lett. Az itt szolgáló 
prédikátor egyben az „oskola” tanítója is 
volt, akinek öltözete még jobbára a plébá-
nuséra emlékeztetett (a reverenda viselése 
miatt) a díszesebb ornátusok elhagyásával. 
Temploma letisztult, protestáns külsővel 
és belsővel rendelkezett. A török betörések 
miatt pedig az egykori cinterem (a templo-
mot körülvevő temető) kerítését megemel-
ve erős téglafalat építettek Isten házának és 
önmaguk védelmére, sarkain egy-egy éle-
lem – és fegyvertároló bástyával.

Az 1605-től itt megtelepülő református 
vallású hajdúk, akik több mint duplájára 
emeleték a település lélekszámát, egy kia-
lakult, velük azonos hiten lévő közösséget 
találtak, melynek idősebb lakói még pá-
pisták (katolikusok) voltak. A � atalabba-
kat az új hitben keresztelték meg, s kö-
zülük a legi� abbak két generációra voltak 
már a helyi reformáció kezdetétől. 

Az idei esztendő tehát a magyarság je-
lentős részének, benne Hajdúnánás refor-
mátusságának szintén ünnepi éve. A helyi 
történelmi idő megélése a jelenben.

Buczkó József

tő tanáraiknak kiváló munkájukért, me-
lyet a művek megtanulására fordítottak, 
hogy megőrizzék s továbbadják a népi 
írók művészi munkájának egy-egy darab-
ját. Elismerésül mindannyian emléklap, 
az első három helyezett oklevél, valamint 
tárgyjutalomban részesültek.

A verseny után még egy meglepetés 
ajándékkal kedveskedtek a szervezők. 
Minden jelenlévő megtekinthette a Mun-
kácsy Balmazújvároson címmel nyílt ki-
állítást a közeli Semsey Kastélyban. Pákh 
Imre magángyűjtő gazdag Munkácsy-kol-
lekciójának 44 festménye alapján átfogó 
képet kaphattunk a művész életművéről, 
valamint megtekinthettük a kastélymúze-
um állandó kiállítását is a település törté-
netéről. Köszönet érte!

A verseny első díját Horváth Dorina 
Jázmin 6. B osztályos tanulónk nyerte el.

Gratulálunk minden versmondónk-
nak, valamint Vargáné Papp Julianna ta-
nárnőnek eredményes tehetséggondozó 
felkészítő munkájáért! 

Bodnárné Varga Márta

volt! A 11. és a 16. helyezést a 4. B osz-
tály hozta el a 142 induló csapat közül!
Hadházy Kinga, Hadházy Tamás, Hadhá-
zy Gábor, Szilágyi Roland, Gonda Krisz-
tina, Oláh Lotti.

Tisztelt Méhészek!Tisztelt Méhészek!Tisztelt Méhészek!
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Állatorvosi ügyelet 2018. első negyedév – január–márciusÁllatorvosi ügyelet 2018. első negyedév – január–márciusÁllatorvosi ügyelet 2018. első negyedév – január–március
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A kéményseprőipari tevékenységről szó-
ló 2015. évi CCXI. törvényben és a ké-
ményseprőipari tevékenység ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 
9.) BM rendeletben meghatározott köz-
feladat elvégzése érdekében a katasztró-
favédelem kéményseprőipari szervének 
munkatársai – 2018. január 3. – 2018. 
augusztus 24. között, a Hajdúnánás te-
rületén lévő társasházi és lakásszövetke-
zeti lakóépületekben égéstermék-elvezető 
rendszerével kapcsolatban ellenőrző vizs-
gálatot végeznek kötelező sormunka ke-
retei között.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a 2018. január 1-jétől hatá-

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2017. december hó-
napjában három ülés tartott. 

2017. december 12-én de. 10.00 órá-
tól a testület rendkívüli ülés keretében 
találkozott a Gyermek- és I� úsági Ön-
kormányzat tagjaival. Az ülésen a bemu-
tatkozás után tájékoztatás hangzott el az 
eddig elvégzett munkáról és a jövőben 
elvégzendő feladatokról.

2017. december 12-én du. 18.00 órá-
tól az ünnepi ülés került megtartásra, ahol 
átadásra kerültek a városi kitüntető díjak, 
a Polgármesteri Elismerő Oklevelek és a 
Polgármesteri Közösségi Díjak.

2017. december 21-én a napirendek 
elfogadása után a testület módosította a 
2017. évi költségvetésről; az avar és kerti 
hulladékégetés, valamint szabadtéri tűz-
gyújtás helyi szabályairól szóló; és a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelete-
it, illetve megalkotta az önkormányzat 
2018. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályairól szóló rendeletét. 

A testület tudomásul vette Kovács 
Zsoltnak, az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság elnökségéről, illetve Gál Lajosnak, 
az Egészségügyi és Szociális Bizottságának 
nem képviselő bizottsági tagságáról való 
lemondását. A testület 2018. január 1. 
napjával Nagyné Juhász Krisztinát a bi-
zottság elnökének, Jámbor Tibornét a bi-
zottság nem képviselő bizottsági tagjának 
választotta meg. 

Elfogadta a Hajdúnánási Holding Zrt. 
és tagvállalatainak 2018. évi üzleti tervét. 

Két határozatának meghozatalával kész-
� zető kezességet vállalt a Hajdúnánási 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
Magyar Köztársaság Elnöke 2018. április 
8. napjára (vasárnap) írta ki a 2018. évi 
országgyűlési képviselők választását. 

Ezen alkalomból felhívom a város la-
kosságának a � gyelmét, hogy lehetőség 
van a szavazatszámláló bizottságokba tör-
ténő jelentkezésre.

A jelentkezési lap elérhető a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal In-
formációs Irodájában és az Ügyfélszolgá-
laton, letölthető a www.hajdunanas.hu/
valasztas honlapról is.

A jelentkezési lap benyújtható sze-
mélyesen a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) 19. számú irodájában 
vagy postai úton (Hajdúnánási Helyi Vá-
lasztási Iroda 4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1). 

Érdeklődni a 06-52/381-411/110 te-
lefonszámon lehet.

A választási bizottságok a választópol-
gárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges 
feladatuk az eredmény megállapítása, a 
választások tisztaságának, törvényességé-
nek garantálása, a pártatlanság érvénye-
sítése, és szükség esetén a választás törvé-
nyes rendjének helyreállítása. A bizottság 
legalább öt tagból, választott és megbízott 
tagokból áll. A választott és megbízott 
tagok jogai és kötelezettségei azonosak. 
A választási bizottság választott tagjait 
tiszteletdíj illeti meg.

A jelentkezési lap leadásának határide-
je: 2018. február 12. (hétfő).

Dr. Kiss Imre Helyi Választási Iroda 
vezetője.

JANUÁR
06–07 Dr. Szabó Péter
13–14 Dr. Adorján Nándor
20–21 Dr. Tóth István
27–28 Dr. Kiss József
FEBRUÁR
03–04 Dr. Varga Miklós
10–11 Dr. Szabó Péter
17–18 Dr. Adorján Nándor
24–25 Dr. Kiss József

MÁRCIUS
03–04 Dr. Tóth István
10–11 Dr. Varga Miklós
15–16 Dr. Szabó Péter
17–18 Dr. Kiss József
24–25 Dr. Adorján Nándor
31–04.01 Dr. Tóth István

MÁV menetrend
Debrecen – Hajdúnánás – Hajdúnánás Vásártér – Tedej

4.34 5.39 5.51 5.59

7.01 8.05 8.09 8.17

9.01 10.05 10.09 10.17

11.19 12.21 12.25 12.33

13.01 14.05 14.09 14.17

15.19 16.21 16.25 16.33

17.01 18.05 18.09 18.17

19.19 20.21 20.25 20.33

21.12 22.09 22.13 22.21

22.50 23.47

Tedej – Hajdúnánás Vásártér – Hajdúnánás – Debrecen 

3.51 4.48

4.23 4.39 4.43 5.40

5.32 5.39 5.43 6.40

7.35 7.42 7.46 8.43

9.35 9.42 9.46 10.43

11.15 11.22 11.26 12.23

13.35 13.42 13.46 14.43

15.15 15.22 15.26 16.23

17.35 17.42 17.46 18.43

19.15 19.22 19.26 20.23

Építő és Szolgáltató Kft. és a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonpro� t 
Kft. részére. 

Megismerte és tudomásul vette a Ná-
nás Pro Cultura Nonpro� t Kft. által üze-
meltetett közösségi tér, mozi, teleház és 
Tourinform Iroda működtetésére vonat-
kozó koncepciót. 

Elfogadta a testület 2018. évi munka-
tervét, illetve felkérte a bizottságokat a 
munkaterveik elkészítésére. 

Elfogadta a kitüntető díjak felülvizsgá-
latáról szóló tájékoztatót. 

Módosította a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemel-
tetési szerződést. 

A testület a járási startmunka progra-
mokra pályázat benyújtását határozta el. 

Döntött a VI. Hajdúnánási Jótékony-
sági Városbál bevételének átutalásáról a 
Nánás Focisuli Egyesület számára.

Elfogadta a Kossuth utcai közzel hatá-
ros ingatlanok tulajdonosai által felaján-
lott támogatást. 

A testület hat esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában.

A testület egy esetben korábbi határo-
zata módosításáról döntött. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

A 2018. április 8. napjára kiírt ország-
gyűlési képviselő választással kapcsolat-
ban a választási szervek elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Kiss Imre jegyző
Cím: Hajdúnánási Közös Önkormány-

zati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Elérhetőségei: 
személyesen: Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal emelet 17. számú 
irodája

Telefon: 52/381-411/104 mellék, 
illetve 06-30/489-0928
Fax: 52/381-087 
E-mail: drkissi@hajdunanas.hu; 
polghiv@hajdunanas.hu
Helyi Választási Iroda vezető helyet-

tese: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző
Elérhetőségei: 
személyesen: Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal emelet 16. számú 
irodája.

Telefon: 52/381-411/102 mellék, 
illetve mobil: 06-30/603-1232
Fax: 52/381-087
E-mail: aljegyzo@hajdunanas.hu; 
polghiv@hajdunanas.hu
Területi Választási Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 54.
Területi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Dobi Csaba irodavezető 
Elérhetőségei: 
Telefon: 52/507-524
Fax: 52/507-514
E-mail: valasztas@hbmo.hu
Helyi Választási Iroda vezetője

lyos jogszabályok szerint a társasházzá 
nem alakult és gazdálkodó szervezet szék-
helyeként, telephelyeként, � óktelepeként 
be nem jegyzett egylakásos ingatlanok 
(többségében családi házak) esetében az 
ellenőrzést az ingatlanok tulajdonosa-
inak kell kezdeményeznie. Ezzel kap-
csolatos információk elérhetőek a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
honlapon, illetve felvilágosítás kérhető és 
időpont foglalható a 1818-as (911 mel-
lék) ingyenesen hívható telefonszámon, a 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.
hu e-mail címen és a jelzett honlapon ta-
lálható további elérhetőségeken.
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 BABAKUCKÓ a művelődési házban! 
Játszószobánkba várjuk a legkisebbeket 
5 éves korig. Készségfejlesztő játékok, 
ugrálók, csúszda, mászóalagút, baba-
konyha stb. Nyitva tartás hétköznapo-
kon 9 órától 18.30-ig. Belépődíj: 200 
Ft/alkalom. Szülői felügyelet szükséges!

 Január 26. (péntek) Holocaust Áldo-
zatainak Emléknapja

 Helyszíne: a Bocskai Filmszínház.
 16.00 A „Saul � a” c. vetítése. A részvé-

tel díjtalan!
 18.00 A megjelenteket köszönti: 
 Dr. Csiszár Imre alpolgármester.
 Megemlékező beszédet mond: 
 Láng Eszter képzőművész. 
 Mécseses vonulás az Áldozatok Em-

léktáblájához a Mártírok utcára, ott a 
mécsesek elhelyezése.

 Január 26. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

 Január 27. (szombat) XVIII. Doni 
Hősök Emléktúra

 A program:
 kb. 15.30–16.00 A menet résztvevőinek 

érkezése a városba Hajdúdorog felől.
 16.00 Istentisztelet a Református Gyü-

lekezeti Házban. A megjelenteket kö-
szönti Buczkó József önkormányzati 
képviselő. Igét hirdet: Nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor református lelkipásztor.

 Emlékező beszédet mond: Dr. Pintér 
Zoltán középiskolai tanár, történész

 Koszorúzás a Hősök Emlékművénél
 Burai István festő- és grafi kusművész 

kiállítása február 11-ig tekinthető meg 
a művelődési központ galériájában.

 Február 17. (szombat) 19.00 Déry T.–
Pós S.–Presser G.–Adamis A.: Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról. 
Előadják a miskolci 4-Dance Club 
Tánc és Musicalstúdió tagjai: Csáki 
Péter, Varró Gábor, Kriston Milán, 
Figeczki Anna, Pribéli Tamara, Drótos 
Bence, Baranyi Tibor, Antal Tímea, 
Kőhalmi Boglárka. Közreműködnek 
továbbá a Stúdió táncosai. Produkciós 
vezető: Hutter Linda.

 Déry Tibor azonos című kisregényének 
magyar musicalváltozata. A kisregényt 
Pós Sándor alkalmazta színpadra, zené-
jét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis 
Anna szerezte. Ez volt a rockzenészként 
népszerű Presser Gábor első színházi 
munkája, a darab pedig az első sikeres 
magyar rockmusical révén utat nyi-
tott a popzenének a magyar színházi 
és irodalmi életbe. A cselekmény egy 
amerikai rockfesztiválon bontakozik 
ki, középpontjában pedig egy magyar 
emigráns házaspár áll.

 Az előadástól függetlenül is nagy si-
kert értek el a musical dalai, melyek a 
Locomotiv GT repertoárjának részét 
képezték.

 Belépődíj: 1800 Ft, vagy 1500 Bocs-
kai Korona.

 Jegyek vásárolhatók a művelődési köz-
pont információjában (52/382-400).

 Február 1. (csütörtök) 17.30 Várséta 
a Hajdú Képeslapgyűjtemény segít-
ségével – Várak, legendák, ostromok, 
képeslapok… Előadást tart a gyűjtő: 
Szólláth Zoltán. A belépés díjtalan!

 Február 10. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

BOCSKAI FILMSZÍNHÁZ

Moziműsor 
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 Január 27 (szombat)
 15.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kaland� lm, 85 perc, 2017)

 17.00: Kicsinyítés (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 135perc, 2017)

 19.30: Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő, kanadai–amerikai hor-
ror, 103 perc, 2018)

 Január 28. (vasárnap)
 15.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kaland� lm, 85 perc, 2017)

 17.00: Kicsinyítés (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 135perc, 2017)

 19.30: Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő, kanadai–amerikai hor-
ror, 103 perc, 2018)

 Január 29. (hétfő)
 17.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kaland� lm, 85 perc, 2017)

 19.00: Kicsinyítés (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 135perc, 2017)

Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával.

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t 
Kft. felhívásai

NánásArt:
 Hajdúnánáson az idők folyamán sokan 

foglalkoztak művészetekkel akár ama-
tőr, akár professzionálisabb szinten. 
Szeretnénk, ha az itt élt emberek szel-
lemi kincsei nem vesznének a feledés 
homályába, a mai kor és az utánunk 
következő nemzedékek számára is meg-

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetésténeti Gyűjtemény – Álláshirdetésténeti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény – Álláshirdetés
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-

A hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama:
 három hónapos próbaidő után, határo-

zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 Munkakör: könyvtáros
 A munkavégzés helye: Móricz Pál Vá-

rosi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 
12–14.

 A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: gyermekkönyvtári foglalkozá-
sok, programok előkészítése, tervezése, 
szervezése és lebonyolítása. Csoportok 
fogadása, számukra könyvtári foglal-
kozások tartása. Közreműködés a kö-
zépiskolásoknak és felnőtteknek szóló 
rendezvények tervezésében és megtar-
tásában. Kapcsolattartás társintézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, a település 
és régió óvodáival és iskoláival. Könyv-
tári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, 
tájékoztatás), informatikai szolgáltatá-
sok ellátásában való részvétel.

 Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezé-
sei az irányadóak.

 Pályázati feltételek: 
− főiskolai /egyetemi szakirányú vég-

zettség
− vagy főiskolai szintű végzettség és a 

munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzésben szerzett középszintű 
(könyvtáros) végzettség

− könyvtári területen szerzett 1–3 év 
szakmai tapasztalat

− felhasználói szintű MS O�  ce (irodai 
alkalmazások)

− Huntéka integrált könyvtári rend-
szer ismerete

− magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− művelődésszervező szakképzettség
− egy idegen nyelv középszintű ismerete

 Elvárt kompetenciák: 
− kiváló szintű kapcsolatteremtési, kom-

munikációs és szervezési készség
− önálló munkavégzés

ismerhetőek, hozzáférhetőek lennének.
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

célja a múlt században, vagy akár előtte 
létrejött helyi alkotások összegyűjtése 
és bemutatása. A műveket tartalmazó 
adatbázis a művelődési központ hon-
lapján (www.nanasvmk.hu) lesz hozzá-
férhető, olvasható.

 Keresünk egykori, a múlt században 
vagy régebben élt hajdúnánási alko-
tóktól verseket, novellákat, regényeket, 
festményeket, rajzokat, szobrokat vagy 
egyéb alkotásokat. Érdeklődünk sze-

mélyes naplók, a várost, városi szintű 
eseményeket bemutató mozgóképek, 
valamint Hajdúnánáson megtörtént 
anekdoták, történetek iránt is.

 Az alkotásokat lemásoljuk, lefotózzuk, 
majd visszajuttatjuk eredeti tulajdono-
sukhoz!

 További információk Szólláth Zoltántól 
kérhetőek a művelődési központban az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 Telefon: 52/382-400, 
  70/372-1494
 E-mail: info@nanasvmk.hu.

− jó problémamegoldó készség
− rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
− részletes szakmai önéletrajz
− motivációs levél
− három hónapnál nem régebbi ha-

tósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a 
megkéréséről szóló igazolás

− végzettséget igazoló okmányok má-
solatai

− a pályázó nyilatkozata, melyben hoz-
zájárul a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges keze-
léséhez.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Buczkó József 
igazgató nyújt az 52/381-941 tele-
fonszámon.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. február 20. 

 Az álláshely betöltésének kezdete: 
2018. március 1.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
− Postai úton: a pályázat Móricz Pál 

Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény címére történő meg-
küldésével (4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 12–14.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a „könyvtáros munkakör 
pályázat” szöveget

− Elektronikus úton: Buczkó József 
igazgató részére a buczko.jozsef55@
gmail.com e-mail címre

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: a határidőn túl, vagy hiányosan be-
nyújtott pályázatokat a kiíró érvényte-
lennek minősíti. Az elektronikus úton 
történő benyújtás esetén a pályázatban 
előírt dokumentumok küldésével érvé-
nyes a pályázat.

 A pályázatokat az intézményvezető ál-
tal létrehozott bíráló bizottság bírálja 
el. Az intézményvezető a nyertes pá-
lyázó személyéről, a bizottsági tagokkal 
történő egyeztetést követően dönt.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati kiírást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: www.hajdunanas.hu 
2018. január 20. 

 Hajdúnánási újság 
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2018. január 20. 
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Sötét volt és csend. Zúgott még a levegő 
az utolsó harangkondulástól, belehallat-
szott az éjszakába. A lámpákon csillámlott 
a hideg, vibrált a fényük a ködben.

A fér�  állt a járdán, kabátját összehúzta 
a derekán, fején kapucni. Várt. Még csak 
néhány perce álldogált a bástyafal előtt. 
Pontos volt, mint mindig. Nem bánta, 
hogy egyedül volt. A régi nyarakra gon-
dolt. Amikor árusok nyüzsgése lepte el a 
főteret. A forgatagban messzire hallatszott 
a gitárral kísért fér� hang, már nem em-
lékszik ki énekelt. A templommal szem-
ben végig asztalok álltak, együtt kanya-
rodva az úttal. Milyen jó lenne újra ott 
lenni… Azt a bőrsarut legalább tíz évig 
hordta, amit alig tudott akkor megvenni 
a zsebpénzéből. Megdolgozott érte. Hány 
éves is volt akkor? 15-16? Izzó – így hív-
ták a gyárat, ahol akkor dolgozott. Segí-
tett az irodában, leltárt készített, bevásá-
rolt a munkásoknak. De rég volt…

Kezdett fázni a lába. Elindult mozi felé. 
Kisgyerekként mindig arra vágyott, hogy 
felmenjen a kupolába – vajon mi lehet 
ott? Most már nem érdekli. De jó lenne 
lefesteni! Régen még világított a betű a 
kupola alatt… Vagy nem? Egyszer álmá-
ban ott sétált a bástyán, s látta a lányt, akit 
megmentett kis� úként. Milyen sokáig azt 
hitte, hogy hős. S azt is, hogy a lány nem 
lehet soha más felesége, csakis az övé… 
Emlékszik az utcára – olyan gyönyörű 
volt és nagy! Most milyen kicsinek tű-
nik… Pedig… De a kicsisége a legszebb.

Tovább sétált a csendes utcán – az órá-
jára nézett. Nem késik, de jöhetne már. 
Jól esett a séta. Minden épületről eszébe 
jutott valaki. A néni, akinek szürke volt 
a kapuja, és egyszer behívta, hogy játsz-
szon az unokájával, akik valahol messze 
laktak – talán Kazincbarcikán? Hosszú 
udvaruk volt és tele volt szőlőlugassal. A 
Posta mellett volt, igen. De melyik olda-
lon? Erre már nem emlékezett… A néni 
mézet is árult, ki volt írva a kapura: MÉZ 
ELADÓ. De � nom volt!

Elérte a régi cukrászdát – Akácvirág 
volt a neve? Az a kedves, fekete hajú néni 
egyszer adott neki egy jégkrémet, mert 
bevitt a boltba egy ötven� llérest, amit a 
járdán talált. Milyen � nom volt, vastag, 
ropogós csokival. Itt az udvarban is lakott 
egy lány. A szülei tanították őt. Hogy is 
hívták azt a lányt? Volt egy tacskó kutyája 
és a nagymamája abban az utcában lakott, 
ahol az ő nagyija. Nyaranta még játszot-
tak is együtt, sokan a kisközből… A gimi-
ben együtt jártak színjátszó szakkörbe. De 
jó volt! Úgy emlékszik író lett – újságíró, 
vagy talán tanító? A piacig már nem ment 
el, pedig ott találkoztak először. Nem, azt 
a fát nem akarja látni… Ha ott áll még az 

A biokertészkedés nem arról vált híressé, 
hogy gyakorlásával hatalmas termésmeny-
nyiségek érhetők el csodaszép külsővel. 
Azt viszont kevesen tudják, hogy ízes, 
magas hasznosítható beltartalmi értékű 
termény igazán csak a biokertészkedéssel 
érhető el.

A biokertészkedés nagy türelmet igény-
lő igazi kertművészet. Alkalmazása során 
ismerni kell a természet kertünkben zaj-
ló folyamatait, kölcsönhatásait. Kertünk 
nem más, mint az anyatermészet egy kis 
darabja, ahol ugyanolyan folyamatok zaj-
lanak, mint a nagyban. Minél pontosab-
ban ismerjük, értjük és alkalmazzuk eze-
ket a folyamatokat, annál eredményesebb 
biokertészekké válhatunk.

Senki ne rettenjen el ettől a kertészke-
dési módtól. Vágjunk bele bátran, hagyat-
kozzunk a megérzéseinkre, melyeket a 
növények iránti szeretet táplál, és legyünk 
türelmesek, kísérletezgetők, újítók. A si-
kerek nem maradnak el.

Sorozatunkkal e termesztési mód meg-
ismeréséhez kívánunk ismereteket adni. 
Elkezdődött egy új év, kezdjük el mi is egy 
új termesztési mód használatával.

A biokertészkedést kezdjük el azzal, 
hogy megszabadulunk a hosszú évek alatt 
felhalmozott vegyszerektől. Gondoskod-
junk róla, hogy biztonságos módon tá-
volítsuk el őket. A siker érdekében a kert 
egészére kell alkalmaznunk az új termesz-
tési módszert. Ha a vegyszereket csupán 
a konyhakertből tiltjuk ki, lehet ugyan, 
hogy rovarírtószer-maradéktól mentes 
zöldségeink lesznek, de ez nem elég a ter-
mészetes egyensúly visszaállításához, ami 
nélkülözhetetlen a kártevők és a betegsé-
gek elleni harcban  Ha például rózsáinkat 
továbbra is rovarirtó szerrel permetezzük, 
esetleg nem csak a levéltetveket, hanem 
azokat a hasznos rovarokat is elpusztítjuk, 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Buda-
pest, Lajos utca 103. szám) kérésére az alábbiakról tájékoztatjuk a város lakosságát. 

A Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése ér-
dekében 2018. január 1. napjától létrehozta a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzor-
ciumot. 

A Konzorcium a feladatait a Zrt-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben 
látja el.

Városunk közigazgatási területén – konzorciumi megbízás alapján – a közszol-
gáltatási díjhátralékok kezelését az ANGEL’S HELP Kft. (Székhelye: 4029 Deb-
recen, Faraktár u. 29/D. 1/4 szám, e-mail cím: dijbeszedes.hajdu@gmail.com, 
mobil: +36-70/600-9916) látja el. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Fekete Andrea – ÚjraFekete Andrea – ÚjraFekete Andrea – ÚjraFekete Andrea – ÚjraFekete Andrea – ÚjraFekete Andrea – Újra Kertünk, házunk, otthonunk: Kertünk, házunk, otthonunk: Kertünk, házunk, otthonunk: Kertünk, házunk, otthonunk: Kertünk, házunk, otthonunk: Kertünk, házunk, otthonunk: 
Biokertészkedés 1.Biokertészkedés 1.Biokertészkedés 1.

TájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztató

a fa, az tudja, hányszor állt ott egyedül. 
Haragudott rá. A fára. És ha most sem 
jön el? Vajon akarja látni? Tudja mennyit 
várt már rá? Hisz’ ezért ment el. Hány éve 
már? Harminc? Sokszor eszébe jut, jól 
döntött-e? Volt úgy, hogy azt érezte, nem 
kellett volna elmennie. Ki tuja? Azóta, 
lehet ő lenne a felesége? A város is hiány-
zott. Az emberek, a tájszólásuk, azaz ízes 
„thé”!

Egyszer bementek a lánnyal a körfor-
galom közepébe. Azt mondta örökké 
együtt lesznek… Akkor olyan könnyű 
volt minden. És vidám. A biciklizések a 
ligetbe – ahol ott áll az a régi repülő! És a 
Keleti part, a fürdő, a csónakázó tó. Miért 
ment el innen? Eszébe jutott a rigófütty 
a Duna-parton: „mért-men-tél-el? Mért-
men-tél el?” Mindig elszomorodik ettől. 
A rigó biztos tudja. Ő nem… Még min-
dig nem… Most újra, talán…

Most már késik. Vagy mégsem? Eljön 
egyáltalán?

Visszasétált, de átment a másik oldal-
ba, felment a templom lépcsőjén – gye-
rekként az anyukája ezért mindig rászólt, 
mert ott akart végigmenni. Nem illik 
– mondta. Most végigment. Nem látta 
senki, mégis elfogta valami szégyen. Le-
ugrott. Szemben meglátott valakit. Ő az? 
Ott állt a székely kapunál. Nem mozdult. 
Ezt a kaput még nem látta, csak képeken. 
Hogy bánta, hogy nem lehetett ott, ami-
kor ideállították! Milyen szép ünnepség 
lehetett! Akkortájban tették be az új ha-
rangot! Ezt is a tévében látta!

Ki állhat ott a kapuban? Nő, az nem 
kétség. Szoknyában van – ő is mindig 
szoknyában volt. Pontos ő is, mint min-
dig. Nem késett. Egyszer nagyon megha-
ragudott ezért. Ez a legdrágább, amit nem 
vehetsz el mástól – mondta – az idejét! 
Azóta eszébe véste. Nem késik el sehon-
nan.

Közelebb ment. A fülében hallotta a 
lépteit. Halkan ment, lábait ólomsúlyú-
nak érezte. Miért nem mozdulnak?

Tudta, már látta, hogy ő az. Megfor-
dult. Ettől félt a legjobban, mit fog szól-
ni, ha megcsúnyult, vagy megöregedett? 
El kell fogadni, hisz mindenkivel ez tör-
ténik. De ő nem lett csúnya. Sem öreg. 
A nő, a lány… Mosolygott. Szólni nem 
tudtak, csak álltak egymással szemben. 
Percek teltek el. Megölelte. Nyelt egy 
nagyot, összeszedte minden bátorságát, s 
megszólalt.

‒ De jó látni! Nekem te vagy a város. 
A város vagy te…

*A Nánás Pro Cultura által meghirdetett 
2017. évi novellapályázat I. helyezett alko-
tása a 18. év feletti kategóriában.

amelyek éppen a zöldségnövények bepor-
zásán fáradoztak.

Segítség a növényeknek
Az egészséges, jól táplált növények, ame-
lyek szükségleteinknek megfelelő kö-
rülmények között nevelkednek, jobban 
ellenállnak a kártevőknek és a betegsé-
geknek, mint azok, amelyek arra kénysze-
rülnek, hogy rossz, tápanyagban szegény 
talajban küzdjenek fennmaradásukért. 
Ellenőrizzük a talaj pH értékét, és gon-
doskodjunk a növényeknek megfelelő kö-
rülményekről, vagy csak olyan növénye-
ket neveljünk, amelyek kertünk viszonyai 
között jól érzik magukat. Folyamatosan 
javítsuk a talaj termékenységét és szerke-
zetét, alkalmazzunk érett komposztot és 
szerves trágyaféleségeket minden évben, 
és védjük a talajt az elemek pusztító ha-
tásától azzal, hogy zöldtrágyát ültetünk, 
vetünk azokra a területekre, amelyek más-
különben parlagon hevernének.

Ha talajunk tápanyagban szegény, az 
átlagosnál több tápanyagot kell hozzá-
adnunk szerves trágya formájában, hogy 
feljavítsuk. A növények állapotából pon-
tosan következtetni lehet arra, hogy a 
talajnak milyen fogyatékosságai vannak. 
A másik lehetőség, hogy talajvizsgálat-

tal mutatjuk ki, milyen ásványi anyagok 
és nyomelemek hiányoznak a talajból. 
A vizsgálat eredményétől függően alkal-
mazhatunk vegyes szerves trágyát, példá-
ul vér-, hal- és csontlisztet, illetve olyat, 
amely egyetlen anyagban gazdag, mint 
a nitrogéndús szaruliszt. Ezeket a trágya 
féleségeket azonban csak indokolt esetben 
használhatjuk, kizárólag az állati eredetű 
trágya és komposzt kiegészítéseként, és 
nem azok helyett.

Gut István
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A HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékelése Tér-fél: Funkciófejlesztő Tér-fél: Funkciófejlesztő Tér-fél: Funkciófejlesztő Tér-fél: Funkciófejlesztő Tér-fél: Funkciófejlesztő Tér-fél: Funkciófejlesztő 
beruházásból épült, funkció nélküli beruházásból épült, funkció nélküli beruházásból épült, funkció nélküli 
autóbusz állomás a Fürdő útonautóbusz állomás a Fürdő útonautóbusz állomás a Fürdő útonautóbusz állomás a Fürdő útonautóbusz állomás a Fürdő útonautóbusz állomás a Fürdő úton

A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 
(HÁLA) 2015. november 21-én jogerő-
sen megalakult. Az elmúlt két évben na-
gyon sokat dolgoztunk, számtalan kutyán 
és családon segítettünk.

2017-ben összesen 183 kutyát mentet-
tünk meg. Megalakulásunk óta 361-et. Az 
örökbefogadás szigorú protokoll szerint 
működik. Örökbefogadási kérdőívet kell 
kitölteni, környezettanulmány és utókö-
vetés van, vagyis nem veszítjük szem elől 
a védenceinket. Magyarországon kevés 
család vállalja a kikötéseinket, ezért több-
nyire külföldön fogadják örökbe őket. 
A 183 mentett kutyusból már gazdához 
került 147, elpusztult 3, és velünk van 
jelenleg (január 1-én, hiszen napi szinten 
változik) 33, melyek az alábbi helyeken 
találhatóak: 10 a gyepmesteri telepen, 11 
a kenneljeinkben, 11 az otthonainkban, 
1 ideiglenes befogadónál. 

Megalakulásunk óta 147 kutyát men-
tettünk a Hajdúnánási Gyepmesteri te-
lepről. 2017-ben 75 kutyát. Együttmű-
ködési megállapodásunk van Hajdúnánás 
Város Önkormányzatával, mely szerint 
nem volt altatás a gyepmesteri telepen 
2017-ben sem.

Lehetőségeinkhez mérten más telepü-
léseken szerencsétlenül járt kutyákon is 
segítettünk. Hajdúdorogról mentettünk 
41, Tiszavasváriból 7, Polgárról 2 kutyát. 
Ezek többnyire kölykök voltak. Termé-
szetesen a szabad kapacitásunk függvé-
nye, hogy tudunk e segíteni a környező 
helyeken. 31 kutyát háztól gazdásítottunk 
ezzel kivédtük, hogy a gyepmesteri telep-
re, vagy az utcára kerüljenek. Ez hússzal 

Tisztelt Szerkesztőség!
A Magyar Állam és az Európai Unió tá-
mogatásával a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
környezetének funkciófejlesztő fejlesz-
tésére 444,56 millió forintból épült egy 
csodálatos, minden igényt kielégít(het)ő, 
modern, napelemekkel működő(képes) 
autóbusz állomás.

A Fürdő úton az Idősek Otthona (HA-
HUSZO) lakói, hozzátartozói, a Gyógy-
fürdőbe járó városlakók, gyógyulni vá-
gyók, továbbá a üdülőtelken és a Fürdő 
úton lakók és a szomszéd városok lakói 
nagyon örültünk annak, hogy Debrecen 
Autóbusz állomás és Hajdúnánás Gyógy-
fürdő között rendszeres autóbusz járat 
közlekedése így megvalósult néhány éve.

De örömünk nem felhőtlen!
A Fürdő főbejárata előtt megépített 

térplasztika miatt megszűnt az autóbusz 
megálló a téli hónapokban, s áthelyező-
dött a volt Kemping, azaz a volt Úttö-
rőtábor elé a Hajdúnánás Gyógyfürdő 
autóbusz állomás. Így a buszállomás 
áthelyezése miatt, az Idősek otthonába 
látogatóknak, a Gyógyfürdőbe járó bete-
geknek, s más utasoknak is hosszú, több 
száz méter (kb. 6–700 m) felesleges utat 
kell megtenni.

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fi zetési lehetőség.

Hajdúnánás központjában családi ház eladó. 
Alapterülete 130 m2. (Orvosi rendelő, egyéb vállalkozás céljára is alkalmas.) 

Felújításra szorul. Az udvaron garázs és tárolóépület található. 
Irányár: 10 200 000 Ft (alkuképes). 

Tel.: 06-20/410-3426

Macska ivartalanítási akció 
február és március hónapban!

Bővebb információ:
http://www.nanasiallatorvos.hu/ 

oldalon, a 30/525-2995-ös 
telefonszámon, vagy személyesen 

az Irányi u. 23. alatti 
Állatorvosi rendelőben.

Bárány és vadászható vadak bőrének kikészítését 
és fi lccel montírozását vállalom.
Girus Miklós Szőrmekikészítő hunyadi u. 58.
Tel.: 52/476-895

több, mint az előző évben, amiből arra 
következtetek, hogy néhány emberhez 
eljut a segítő szándékunk és kivárja, amíg 
helyet tudunk biztosítani, nem dobja ki a 
kutyát. Viszont a fennmaradó 27 kutyát 
Hajdúnánás utcáiról, külterületéről szed-
tük össze. 

Ivartalanítási akciónk keretében 40 
hajdúnánási lakos kutyájának az ivartala-
nítását bonyolítottuk le a SUSY Utzinger 
svájci alapítvány társ� nanszírozásával. 
Reményeink szerint ebben az évben is 
folytathatjuk ezen tevékenységünket. 
Akciónk keretében szerény körülmények 
között élő embereket ismertünk meg, 
akikhez az év folyamán ellátogattunk és 
adományokat vittünk.

Ebben az évben nyílt lehetőségünk 
arra, hogy egy kutyát rehabilitációra 
küldjünk Tárnokra, mert a viselkedésének 
megváltoztatásához kevés volt az, amit mi 
tudtunk tenni. Ezzel megnöveljük annak 
az esélyét, hogy örökbe fogadják.

Hajdúnánás két középiskolájával együtt-
működési megállapodást írtunk alá, mely 
szerint a diákoknak lehetőségük van az 
érettségihez szükséges közszolgálatukat az 
alapítványunknál eltölteni. Többen éltek 
is a lehetőséggel. Önkéntesek segítségével 
többet tudjuk mozgatni a kutyákat, illetve 
tesztelni tudjuk őket több szituációban.

A média erejét felhasználva rendszere-
sen jelent meg cikkünk a helyi újságban, 
melyben a felelős állattartásra hívtuk fel a 
lakosság � gyelmét. Valamint a helyi tele-
vízióban is bemutathattuk a munkánkat. 
Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a helyi 
állatorvosunkkal, dr. Adorján Nándorral 
és a Nyíregyházi Oktató Állatkórházzal, 
akik munkája elengedhetetlen a min-
dennapi küzdelmeink során. Munkánkat 
adományokból végezzük, van néhány he-
lyi lakos, aki rendszeresen segít, illetve az 
örökbefogadó családok gondolnak az itt-
hon maradt védenceinkre is.

Szojka Beáta elnök, 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Többen idősek és a 
betegek, akik a gyógy-
kezelések miatt igényel-
nék ezt a napi négyszeri 
járatot, de a jelzett okok 
miatt néhányszor vállal-
ják ezt a megpróbálta-
tást, aztán…feladják a 
kellemetlenségek miatt. 
A buszmegálló ugyanis 
ZÁRVA tart. Sem meg-

melegedni nem lehet, sem igénybe venni 
az illemhelyeket, csak marad a hosszú út 
a hidegben, sárban, esőben, hóesésben…

Kérdés: Mi a funkciója ennek az épü-
letnek?! Számtalan panaszuk van a busz-
vezetőknek is. Pl. Este nincs kivilágítva a 
buszállomás, sok buszvezető nem ismeri 
az itteni, helyi körülményeket. Az au-
tóbusz állomáson a WC-k zárva vannak 
egész nap.

Javaslatunk szerint egy közhasznú 
munkást meg lehetne bízni az állomás 
felügyeletével itt a Fürdő úton (is és a 
Kossuth utcán is, mindkét városi buszál-
lomáson)! Így rendeltetésszerűen lehetne 
használni a gyönyörű épületeket,… ha 
már megépültek. Továbbá igényelnénk a 
Gyógyfürdő téli bejárata előtti megálló 
biztosítását! Azt szeretnénk megtudni, 
hogy valójában kinek a kompetenciája a 
buszváró üzemeltetése, és ha már egész év-
ben üzemel a Gyógyfürdő, akkor próbál-
junk megoldást találni arra is, hogy a szép, 
és minden igényt kielégítő váró valóban 
lássa el funkcióját – a téli hónapokban is.

Tisztelettel két hajdúnánási nyugdíjas. 
(Név és cím a szerkesztőségben)

A Fürdő úti autóbuszjárat, illetve a Hajdúnánás Gyógyfürdő autóbusz állomás ügyé-
ben és helyzetével kapcsolatban a következőkről levelet juttatta el szerkesztőségünk-
höz két hajdúnánási nyugdíjas.
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Pár nap múlva kezdődik a női NB I/B-és 
2017–2018-as tavaszi bajnoksága, ennek 
apropóján kerestem fel Molnár Andrást a 
csapat edzőjét és az ilyenkor szokásos kér-
déseket tettem fel.
 Mielőtt rátérnénk, a tavaszi szezonra 

kérlek, értékeld az őszi teljesítményeteket.
 Azt gondolom a csapat helyezésben 

maxiumot érte el, hiszen az előttünk lévő 
hat csapat egyértelműen a bajnoki címért 
játszik. Ezt tudtuk a bajnokság előtt is és 
a hátul lévő nyolc csapat pedig a kiesés 
elkerüléséért küzd. Ebben a kiesés elleni 
külön bajnokságban az első helyen va-
gyunk, de ez nagyon csalóka, hiszen mind 
összesen egy-két pontra van a csapat attól, 
hogy akár a kieső helyre kerüljön. Az ősz 
folyamán hagytunk el pontokat hiszen 
sok egy gólos veresség és döntetlenünk 
volt, ami elsősorban rajtunk múlott, de 
most először a játékvezetők ténykedése 
mellet nem mehetek el szó nélkül, hiszen 
nagyon sok olyan mérkőzést játszottunk 
ahol a játékvezetők hozzá nem értése ah-
hoz vezetett, hogy pontokat veszítettünk. 
A játékunkkal maximálisan elégedett va-
gyok. Az kétségtelen, hogy hiányzik még 
egy kis rutin ebből a csapatból, hiszen az 
NB I/B egyre jobban erősödik és ehhez 
egyre rutinosabb és képzettebb játékosok 
szükségeltetnek. Én nagyon elégedett va-

2017. december 15.-én a Fehér Bot Ala-
pítvány hajdúdorogi Elemi Rehabilitációs 
Központ munkatársai a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Közúti Közlekedési El-
lenőrzési Főosztály Kelet-Magyarországi 
Régiós Ellenőrzési Osztály 20 önkéntes 
munkatársának érzékenyítő tréninget tar-
tottak. A tréningre egy egész napos prog-
ram keretén belül került sor. 

Délelőtt Petrus Anita és Petrus József a 
látássérült emberek életével, mindennap-
jaival ismertették meg a fent említett osz-
tály dolgozóit. A tréningen az alapítvány 
munkatársai először a látássérültségről, 
mint állapotról, illetve a látássérült em-
berekről beszéltek. Közben az önkénte-
sek szimulációs szemüvegek segítségével 
érzékelhették, hogy hogyan is látnak a 
különböző szembetegségekben szenvedő 
látássérült emberek. Ezután a látássérül-
tek közlekedéséről és a komplex akadály-
mentesítésről volt szó. 

Időközben az előadás átalakult interak-
tív beszélgetéssé, mert az önkéntes � atal 
emberek rendkívül érdeklődőek voltak a 
témával kapcsolatban és nagyon sok kér-
dést tettek fel az alapítvány munkatársai-
nak. A tréning során bemutatásra került 
még a látássérültek mindennapos tevé-
kenységei pl.: háztartási tevékenységek, 
bevásárlás, pénzkezelés. A tréning végén 
a látássérültek tanulásáról, oktatásáról, az 
elemi és a foglalkozási rehabilitáció fon-

gyok mindenkivel úgy az idősebbekkel, � -
atalabbakkal mint a helyiekkel akik most 
kezdenek a csapatba beérni.
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 Egy borzasztóan nehéz tavasz előtt 

állunk. A szokásos módon készülünk. 
A játékosok programot kaptak a téli szü-
netre amit el is végeztek. Sajnos ilyenkor 
nem tudunk annyit edzeni mint nyáron 
amikor bentlakásos edzőtáborba tudunk 
több hétig készülni. Most a napi egy 
edzés szerepel a programba, illetve január 
21–22.-e hétvégén próbálunk bentlakásos 
rendszerbe edzeni és az azt követő héten 
26–27–28.-án egy nagyon rangos nyolc 
csapatos tornát rendezünk, ahol csaknem 
kizárólag NB I/B-s élcsapatok fognak sze-
repelni. Ebben a nyúlfarknyi felkészülés-
ben borzasztóan nehéz lesz erre a hosszú 
tavaszra – ami ismét megszakításokkal 
fog járni – felkészülni, de megpróbáljuk 
a maxiumot kihozni belőle. 
 Vannak-e változások a csapat háza 

táján? 
 Ugyan azzal a kerettel készülünk, 

ahogy az ősz folyamán befejeztük. És a � -
atal Cserős Petra akinek a felépülése eset-
leg tavaszra számításba jöhet. Tavasszal 
többen államvizsgáznak, ez elég nagy ter-
het ró rájuk, de próbálnak és próbálunk 
megfelelni a kihívásoknak.

tosságáról, illetve a látássérült emberek 
munkavállalási lehetőségeiről beszélgettek 
a résztvevők. A foglalkozás során az ön-
kéntesek folyamatosan ismerkedhettek 
a látássérültek által használt segédesz-
közökkel. Emellett videó felvételeken is 
nyomon követhették a tréningen elhang-
zottakat. 

Délután a vendégek alaposabban be-
tekinthettek az alapítvány munkájába. 
Az alapítvány elnöke dr. Szabóné Bokis 
Edina, beosztotta őket a különböző egy-
ségekhez és aktívan részt vehettek a látás-
sérültek részére történő segítségnyújtás-
ban. Ezt követően az önkéntesek a Fehér 
Bot Alapítvány Karácsonyi Ünnepségén 
vehettek részt. Itt bepillantást nyerhettek 
a karácsonyi műsorfolyamba. 

Részesei lehettek az előkészületeknek, 
az ünnepségnek, ahol a műsort a hajdú-
dorogi Szent Bazil Oktatási Központ kó-
rusa színesítette, sőt hozzájárultak egy-egy 
ügyfelünk karácsonyának szebbé tételébe, 
hisz 5 db. ajándékutalvány ajánlottak fel.

Nagyon hasznos és kellemes napot 
töltöttünk együtt az önkéntes � atal em-
berekkel. A főosztályvezető asszony, aki 
szintén részt vett az egész napos prog-
ramon, ígéretet tett az együttműködés 
folytatására, szeretnék más alkalmakkor is 
segíteni az alapítvány klienseit. 

Petrus Anita
a Fehér Bot Alapítvány munkatársa

Egy vidám, jó hangulatú, mindig mosoly-
gó társulatról írok egy-két gondolatot, 
akik ha úgy tetszik most érték el fennál-
lásuk legnagyobb sikereit.

12 évvel ezelőtt Nagy Lászlóné Jucika 
kivált az akkori Piros Pipacs táncos – 
énekes formációból, s úgy döntött, hogy 
egyedül próbál létrehozni egy másik csa-
patot barátokból, ismerősökből. Meg is 
alakultak – egyelőre 4 taggal – s következ-
hetett a névválasztás. Rengeteg ötlet, tipp, 
gondolat hangzott el, de mivel állandóan 
„röhögcséltek” (ahogy ők fogalmaztak: 
vigyorgók vagyunk) így a Nánási Vidám 
Asszonyok névre esett a választás. A cél, a 
terv akkor és azóta is ugyanaz, mégpedig a 
szórakoztatás, a jókedv s a nyugdíjas évek 
minél színesebbé, kellemesebbé tétele.

A kezdő lökést mindenképpen Török 
István hajdúnánási vállalkozónak köszön-
hetik, akivel egy rendezvényen találkoztak 
először s később anyagi támogatást nyúj-
tott nekik kellélek, ruhák vásárlására. Se-
gítséget nyújtott még a helyi önkormány-
zat illetve a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ.

Ezután következtek a próbák, a fellé-
pések s csakhamar 14 főre bővült a tagok 

Női kézilabda NB I/B. 2017–2018-as tavaszi szezon bajnokság fordulói
Február 3. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE
Február 10. (szo) 17.00 óra Szent István SE–Hajdúnánás SK
Február 17. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Gyömrő VSK
Február 25. (v) 17.00 óra Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE
Március 3. (szo) 18.00 óra NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK
Március 10. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Gödi SE
Március 17. (szo) 18.00 óra Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK
Április 7. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Kispest NKK
Április 15. (v) 17.00 óra Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK
Április 21. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Hódmezővásárhelyi LKC
Április 28. (szo) 15.30 óra Orosházi NKC–Hajdúnánás SK
Május 5. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–K. Szeged SE
Május 18. (p) 18.00 óra PC Trade Szeged KKSE–Hajdúnánás SK
(Az április 21.-i mérkőzés időpontja változhat!)

Női I� úsági I. osztály – Kelet 2017–2018-as tavaszi szezon bajnokság fordulói
Február 7. (Sze) 13.30 óra Hajdúnánás SK–FTC KN KFT 
Február 17. (Szo) 16.00 óra Váci NKSE–Hajdúnánás SK
Február 25. (V)  Hajdúnánás SK–DVSC-TVP
Március 3. (Szo) 16.00 óra Budaörs Handball–Hajdúnánás SK
Március 7. (Sze) 13.30 óra Hajdúnánás SK–Békéscsabai ENKSE
Március 17. (Szo) 18.00 óra Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK
Április 8. (V)  Hajdúnánás SK–PC TRADE Szeged 
Április 15. (V) 16.00 óra Hajdúnánás SK–Csepel DSE 
Április 21. (Szo) 17.00 óra MTK Budapest–Hajdúnánás SK
Április 29. (V)  Hajdúnánás SK–Vasas SC
Május 11. (P) 16.00 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás SK
(A három i� úsági mérkőzés kezdési időpontja később lesz egyeztetve.)
(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)

-kábé-

száma – kiegészülve néhány jól mozgó, 
jól éneklő gyerekkel is. Nemsokára ver-
senyekre is beneveztek, s 2007-ben Újfe-
hértóról elhozták az első díjat.(Azóta több 
első és kiváló díj tulajdonosai). Nemcsak 
táncolnak, hanem énekelnek is, kórust al-
kotnak, sőt volt egy humoros duójuk is. 
Öt éve csatlakozott hozzájuk egy fér�  is, 
így kicsit átalakították a nevüket. Egyre 
több lakodalomba járnak, városi rendez-
vényeken is egyre többször szerepelnek 
Józsán pedig már régóta közönség ked-
vencek. Soha nem kérnek anyagi ellen-
szolgáltatást –, ahogy mondják, csak azt 
akarják, hogy mindenki jól érezze magát. 
Tavaly egy középdöntő után bejutottak a 
„Népek Tánca Népek Zenéje” című or-
szágos verseny döntőjébe, Harkányba, de 
sajnos egy betegség miatt nem tudták vál-
lalni. Most viszont készülnek egy debre-
ceni fellépésre, s a közelgő vadászbálon is 
szórakoztatnak majd. Ezek után mi mást 
is kívánhatunk nekik? Sikerekben gazdag 
éveket, nagyon jó és tartós egészséget s 
természetesen továbbra is ilyen vidámsá-
got és jókedvet!

Kócsi Imre


